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Інтерес суспільства

• Добросовісне виконання обов‘язків судді 
• Ефективна система скарг 
• Відповідальність суддів 
• Звільнення недобросовісних суддів



Інтерес судді

• Розмежування дисципліни і правосуддя 
• Захист від безпідставних звинувачень  
• Передбачуваність дисциплінарної практики 
• Неупередженість ВРП



Основні скарги

• Тривалий розгляд дисциплінарних скарг 
• Уникнення відповідальності (в т.ч. через закінчення 

строку давності) 
• Неадекватне стягнення 
• Недостатнє мотивування рішень 
• Неврахування усіх обставин 
• Переоцінка судових рішень



Ключові проблеми

• Право на судове оскарження дисциплінарного 
рішення ВРП 

• Обсяг судового контролю  
• Способи захисту прав судді



Право на скаргу

Скарга – спосіб реагування на порушення закону 

Праву на скаргу відповідає обов’язок ВРП розглянути скаргу 

Право на скаргу не включає права на задоволення скарги 

Дисциплінарна скарга не є способом захисту порушеного 
права 

Відмова у задоволенні скарги не порушує прав та інтересів 
заявника 

У заявника немає «права», яке може бути порушеним ВРП 

Заявник не може звертатися до суду за захистом 

Відмова у відкритті провадження



… при вирішенні спорів щодо рішення Вищої ради правосуддя, суди, в 
першу чергу, мають перевіряти чи не порушує таке рішення прав та 
свобод людини в цілому, а не обмежуватись лише аналізом переліку 
підстав, які визначені у частині 21 статті 79 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів».

Обсяг судового контролю

″

(рішення ВС від 12.04.2018, справа № 9901/21/17)



…Питання, які стосуються призначення суддів на посади, визначення 
чисельності суддів у судах віднесені до виключних повноважень ВРП. 
Зважаючи на те, що рішення та дії щодо поновлення ОСОБА_2 
спрямовані на виконання судового рішення про скасування Указу 
Президента України, Суд дійшов висновку, що питання щодо поновлення 
позивача на посаді судді на виконання судового рішення належать до 
повноважень ВРП і не можуть вирішуватися судом.  

Водночас, у разі виникнення спору щодо виконання судового рішення та 
застосування його наслідків, зокрема і в частині поновлення на посаді 
судді, позивач може звернутися до суду за захистом порушених прав з 
відповідним позовом.

Способи захисту прав судді

″

(рішення ВС від 29.03.2018, справа №800/349/17 – 
не набрало законної сили!)

Чи може суд поновити суддю на посаді?



Баланс інтересів

• Послідовна дисциплінарна практика 
• Неупередженість ВРП 
• Розумні строки розгляду 
• Повний судовий контроль 
• Виконання судових рішень



Дякую за увагу!


